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 لية و املهنيةواملسؤو احلرية
 عينة من اإلعالميني الليبيني راءآيف ضوء استطالع ودعم األمن اجملتمعي  ألخالقيات العمل اإلعالمي نظرة

 خالد سعيد أسبيته. د                                                                                      ملخص

تناقش مشكلة الدراسة بعض المفاهيم المرتبطة بممارسة حرية اإلعالم بشكل يلتزم بالمسؤولية االجتماعية 
ض مفاده أن اوعلى هذا فإن هذه الدراسة تقوم على مناقشة افتر. رسي مهنة اإلعالمويحافظ على مهنية مما

اإلعالم قد يكون مدخالً مهماً لدعم األمن واالستقرار داخل المجتمع الليبي مع الحرص  ةتقنين أخالقيات مهن
ومنطقية  وللتحقق من مدى صحة. على ضرورة ممارسة حرية التعبير في إطار من المسؤولية االجتماعية

هذا الطرح تم استطالع آراء عينة من اإلعالميين حول مجموعة من المبادئ والقواعد األخالقية التي تحكم 
العمل اإلعالمي ومعرفة ما يمكن أن تظهره إجاباتهم من رؤية يمكن االعتماد عليها في تقرير صحة ما 

ضرورة تفعيل ميثاق  :كان أهمها  وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج, ذهب إليه هدف الدراسة
ووجود أرضية من الفهم لدى اإلعالميين لتقنين أخالقيات مهنة , الشرف المهني في مجال العمل اإلعالمي

لذا جاءت توصيات واقتراحات الدراسة متوافقة مع , اإلعالم يمكن االعتماد عليها في دعم األمن المجتمعي
: ومن توصيات واقتراحات الدراسة. م هدف الدراسة مستقبالهذا الفهم وقدمت في سياق ينسجم مع دع

ضرورة ضمان استقاللية الوسائل اإلعالمية وتنوع أشكال ملكيتها وصياغة سياسات إعالمية تعمل على 
وكان من أهم االقتراحات تفعيل . خدمة ودعم تماسك وأمن ووحدة المجتمع الليبي وتزيد من انتماءه لوطنه

الم والنقابة العامة لإلعالميين و ضبط عمل وسائل اإلعالم الخاص ووضع خطة عمل المجلس األعلى لإلع
لقطاع اإلعالم تحسن الخطاب اإلعالمي الليبي وتعالج مسائل مهمة وعاجلة مثل التأهيل والتدريب المهني 

في الموضوعي ولإلعالميين وحل المشكالت العالقة في المؤسسات اإلعالمية وتحقيق التوازن المؤسسي 
 .قطاع اإلعالم الليبي

 المقدمة

إن الحديث عن ثالثية الحرية والمسئولية والمهنية في مجال العمل اإلعالمي أمر له أهميته في 
وذلك كخطوة وممارستهم للمهنة إيضاح الحدود التي يجب أن يصل إليها اإلعالميون في تغطيتهم لألحداث 

خراج اإلعالمي، والسيما في ليبيا، من دائرة الرقابة إ تحقيق ودعم االستقرار االجتماعي وفي أولى في
 اً محدد اً الذاتية التي فرضها على نفسه وساهم في تكريسها نظام يراقب العمل اإلعالمي وال يضع سقف

 .تناولها يجيزتلك الموضوعات التي  عنللحريات حتى 

اً كان له أثره السيئ على ن تقدير اإلعالمي الليبي للحدود التي يجب أن يقف عندها تقديراً ذاتيإ
على الوسائل اإلعالمية نوعاً من  مهاراته المهنية بشكل خاص، وأضفى الرسالة اإلعالمية بشكل عام وعلى

ثارها السلبية على جداً من الممكن أن تكون قد تركت آالرقابة جعلت المتلقي الليبي يهجرها لفترات طويلة 
سائل إعالمية غير ليبية كبديل ساهم بشكل ما في بناء تكوينه وعي وثقافة المواطن الذي اتجه لمتابعة و
أو ربما تكون قد ساهمت بشكل أو بآخر في إمداده بمعلومات ال  المعرفي والثقافي والسياسي واالجتماعي

 .تنطبق وال تمثل طبيعة وأسس التكوين االجتماعي للمجتمع الليبي
                                                           

   جامعة بنغازي -كلية اإلعالم  -عضو هيئة تدريس. 
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فبراير من زاوية  71 ثورة عالم الليبي بعدإن هذا األمر يجعل من مهمة مراجعة ما يقدمه اإل

ن التاريخ الطويل الذي افتقر فيه إعالمنا لتطبيق قواعد وأسس إحيث مهنية مهمة لها ما يبررها،   أخالقية
على استيعاب هذه القواعد المهنية وذلك بسبب التعود على ( من خالل ممارسيه)  مهنية سليمة أفقدته المقدرة
مهنية مخفضة من ناحية، ولرفض اإلعالميين أنفسهم أية محاولة لوضع قيود على  العمل في ضوء معايير

 .التعبير بعد كل هده السنين من ناحية أخرى هم فياإلعالم عند حصولهم على حق

للحالة االنفعالية التي ما يزال اإلعالميون في ليبيا يعيشونها، إال  يبدو أن هذا الموقف متوقع؛ نظراً 
بضبط العمل اإلعالمي ووضع مواصفات للرسالة اإلعالمية  ألخيرة ظهرت أصوات تنادياآلونة ا أنه في

وهذا األمر كان مرفوضاً بالطبع في بداية الثورة، غير أن تزايد االتهامات التي توجه للوسائل اإلعالمية من 
ة في إشارة إلى المواطن يجعل مسالة التفكير في وضع ضوابط مهنية لإلعالم ضرورة لها أبعادها األخالقي

ازدياد نضج العاملين في حقل اإلعالم بالمسئولية االجتماعية التي يجب أن تكفلها المؤسسات اإلعالمية 
للمواطن حفاظاً على تماسك المجتمع والنسيج االجتماعي ووحدة ليبيا وعدم إثارة الفتن بين مكونات المجتمع 

لتحقيق األمن  الداعمو الجهوي وبالتالي إضفاء البعد باإلضافة إلي االبتعاد عن التعصب القبلي  ,الليبي
طموح  إلى وفي إشارة أخرى .المجتمعي وإحداث حالة من االستقرار داخل النسيج االجتماعي الليبي

وترتقي إلى مستوى آماله المواطن الليبي في الحصول على مضامين إعالمية تعكس اهتماماته وتلبي حاجاته 
 .ه الضرورية وتتوافق مع استحقاقات المرحلة التي تمر بها ليبيا في العمومتوعيته بقضايا وتؤدي إلى

استطالع آراء عينه من اإلعالميين  ية هذه الدراسة في كونها تسعى إلىهذا األساس تبرز أهم وعلى
الليبيين حول مسالة وضع ضوابط للعمل اإلعالمي تضمن استقالليته وتحافظ على حريته وتعكس آمال 

ألمن لتحقيق ااعتبارها مدخالً مهماً  إلىتلبي احتياجاته المعرفية والثقافية والسياسية باإلضافة المواطن و
الوعي بأخالقيات العمل اإلعالمي  للتعرف على مستوىكما تظهر أهميتها أيضاً في سعيها  .المجتمعي

مواطن على مواد ومدى رغبة اإلعالميين في االلتزام بالقواعد واألسس المهنية التي تضمن حصول ال
 .ولية والمهنيةة  تقدم في مناخ من الحرية والمسؤإعالمي

 رجراءات املنهيية للرراسةاإل
 :مشكلة الدراسة 

تتحدد مشكلة الدراسة في ظهور مالمح و مؤشرات القصور في أداء العمل اإلعالمي المهني 
نية عند توجيه بمعايير وقواعد مه المؤسسات اإلعالمية الليبية التزاممن حيث عدم ( مرئي، مسموع، مقروء)

خاصة في ظل ظهور العديد من الوسائل اإلعالمية العامة و الخاصة والتي اعتمدت في خطابها للمواطن، و
من اإلعالميين السابقين عن  ة تدريباً كافياً وبعزوف الكثيرأداء عملها على عناصر إعالمية غير مدرب
 .وأكثر تعقيداً مما قد يبدو للبعضت اإلعالم مشكلة مركبة االنخراط في العمل أصبحت مشكلة أخالقيا

شي من  أحماس العاملين في هذا الحقل للتوسع في مفهوم حرية الرأي والتعبير بدففي غمرة 
وأصبح الحديث عن أية حرية التعبير،  مسااالنفالت الالفت للنظر يمارس من قبل الوسائل اإلعالمية ب

ذلك أن  يضاف إلى ،لهذه الحريةا بأنها تقييد لعمل اإلعالمي يشار إليهط اتضبقواعد مهنية  محاولة لوضع
من حيث تناولها لقضايا  هذا الوضع له انعكاسات سلبية على أفراد المجتمع المتلقين لمضامين هذه الوسائل

بل وال تعبر عن اهتمامات واحتياجات المواطن الليبي , ال تمثل األولويات الحقيقة التي يجب أن تطرح
وتعمل بشكل مناقض للقيم والعادات االجتماعية ومستفز لألفراد والجماعات المكونة للنسيج االجتماعي 
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الليبي بإثارتها وتغذيتها لنعرات مناطقية أو عنصرية أو قبلية أو لتحريضها على الفتنة والكراهية والعنف 
ين قضية تقن تجاه الليبيين المييناإلع نظرةما : التالي ظهر التساؤل المهم يوهنا  .في بعض األحيان
عليه في تحقيق االستقرار واألمن  يؤسس اعتبارها مدخالا وهل يمكن  حقل اإلعالم فيأخالقيات العمل 

 ؟المجتمعيين

 : هدف الدراسةأ

هدف رئيسي يتمثل في معرفة وجهات نظر اإلعالميين الليبيين تجاه  تتجه الدراسة إلى الوصول إلى
مدخالً لتحقيق أمن واستقرار  ومدى اعتبار ذلكألخالقيات المهنية في مجال اإلعالم الحاجة إلى تقنين ا

المجتمع الليبي الذي يمثل المحيط الذي توجد به المؤسسات اإلعالمية وترتبط به بعالقة ال يمكن تجاهلها 
 :األهداف الفرعية التالية ويتفرع هذا الهدف إلى, لى الطرفينوإهمال تأثيرها ع

 اهر التأثيرات المحتملة على الوسائل اإلعالمية من خالل القراءة التأملية للتراث العلمي في معرفة مظ
 .هذا الموضوع

  معرفة مدى إدراك اإلعالميين الليبيين لألسس األولية التي تمهد الطريق أمام وضع القواعد المهنية
 .بطريقة صحيحةة لممارسة العمل اإلعالمي السليم

 ين الليبيين للمبادئ األخالقية التي تضبط العمل اإلعالمي كأساس لمعرفة استعدادهم معرفة نظرة اإلعالمي
 .وقبولهم لها كداعم لتحقيق األمن المجتمعي

  تقديم االقتراحات والتوصيات التي تساعد اإلعالم الليبي من الناحية المهنية على دعم القيم الوطنية
 .وتحقيق االستقرار واألمن االجتماعيين

 

 : المفاهيم  األساسية تحديد

أخالقيات العمل اإلعالمي؛ والمقصود بها المبادئ العامة التي تضبط األداء اإلعالمي المهني 
ولية الحريات األساسية، المسؤ) بعاد ي لإلعالم وهي تمثل مجموعة من األالمتضمنة في ميثاق الشرف المهن

 (. اإلنساناالجتماعية، العدالة، الدقة والموضوعية، احترام كرامة 

تلفزيون، راديو، )  :الليبي اإلعالميون؛ ويقصد بهم العاملون بشكل منتظم في وسائل اإلعالم 
 .ولديهم بطاقات انتساب لهذه المؤسسات اإلعالمية(  صحيفة، وكالة أنباء، مركز إعالمي أو شركة إعالمية

ستقرار المجتمع من مية الدعم الرسالة اإلعالاألمن المجتمعي؛ ويقصد به في إطار هذه الدراسة 
الناحية المعرفية واالجتماعية بحصوله على المعلومات الصحيحة التي تمكنه من الحفاظ على الوحدة 

ه بالقضايا الحقيقة عما توعيتالوطن لديه و  جتماعي و رفع معدالت االنتماء إلىالوطنية وزيادة تماسكه اال
وضمان حقه في يمة ورفع قدرته على التقييم السليم للواقع يدور حوله و مساعدته على اتخاذ القرارات السل

 .من خالل تطبيق القواعد المهنية أثناء الممارسة اإلعالميةالمعرفة وإبعاده عن التعاطي مع الشائعات 
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 : منهج الدراسة

طبيعة مشكلة الدراسة وهدفها وحداثة فأنها تندرج ضمن الدراسات االستطالعية التي  بالنظر إلى
شمل لها، وكما هو واضح من واهر بغية الوصول إلى فهم أعمق وأالظ إليدف إلى الكشف والتعرف ته

أهداف الدراسة فإنها تعتمد في أجزاء منها على جوانب نظرية يمكن أن تساهم في إيضاح بعض جوانب 
ن نيوجهات نظر اإلعالميين تجاه تق المشكلة كما تعتمد أيضا على استخدم البحث الميداني لوصف

 .األخالقيات المهنية ودورها في تحقيق األمن المجتمعي من خالل استمارة استطالع معدة لهذا الغرض

 :أساليب جمع البيانات والمعلومات 

تتضمن هذه الدراسة معلومات وبيانات وردت في مجموعة من األدبيات والبحوث العلمية التي 
ات تم جمعها عن طريق استمارة استطالع للرأي تم تناولت قضية أخالقيات العمل اإلعالمي وكذلك بيان

 .توزيعها على عينة الدراسة من اإلعالميين الليبيين

 :الدراسة وعينة مجتمع 

يتشكل مجتمع الدراسة من اإلعالميين الليبيين الذين مارسوا مهنة اإلعالم سواء قبل أو بعد أحداث  
العاملين في مهنة كل يجمع  واضح ودقيق إطار الحديث عن توافر غير أن ،ثور السابع عشر من فبراير

ليتم تضم هذه الفئة نظراً لعدم توافر مظلة قانونية أو تنظيمية أو مؤسساتية  ،يعد مهمة صعبةاإلعالم 
ات متعددة من فئ سحبها منلذا اعتمدنا على أخذ عينة بطريقة عمدية تم , عينة عشوائية سحباعتمادها في 

  .مفردة (711)الدراسة  عينةوبلغ حجم , اإلعالميةمن المؤسسات  العاملين في أنواع مختلفة

 :خصائص عينة الدراسة

 حسب النوع توزيع العينة" 1"جدول 

 النسبة التكرار الفئة

 %17 17 ذكور 

 %72 72 إناث

 %711 711 المجموع

 

 .توزيع العينة حسب المدينة" 2"جدول 

عدد  المدينة
 المشاركين

عدد  المدينة 
 كينالمشار

 7 براك الشاطئ 71 بنغازي
 7 جادو 71 طرابلس
 7 الجفرة 9 طبرق
 7 جالو 77 الزاوية
 7 غات 77 سبها
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 7 يفرن 71 المرج
 7 زوارة 1 درنة

 2 لم يذكروا المدينة 1 اجدابيا
 توزيع العينة حسب الوظيفة في المؤسسة اإلعالمية" 3"جدول 

 الوظيفة العدد الوظيفة العدد
 رئيس تحرير  77 مراسل  7

 مدير تحرير 1 فني 6

 منسق تحرير 3 مراقب مطبوعات  7

 صحفي  76 مخرج 3

 رسام صحفي  7 إداري  77

 متعاون  73 مدير برامج 1

 مذيع 71 مشرف صحفي  7

 مصور 3 مفتش مادة  7

 لم يذكر لها 8  

 المجموع 711

 

 توزيع العينة حسب التخصص العلمي" 4"جدول

 التخصص العدد التخصص العدد صصالتخ العدد

 إعالم  71 طب 7 مسرح  7

 لغة العربية  1 آداب 77 زراعة  1

 لغة إنجليزية  1 مكتبات 7 تقنية طبية  7

 إدارة أعمال  71 علوم سياسية 7 لم يذكر 77

 هندسة  16 علوم  3  

 المجموع 711

 

 توزيع العينة حسب سنوات الخبرة" 5"جدول

 

 

 

 

 

 

 

 سنوات الخبرة  التكرار النسبة 
  سنوات 1أقل من  79 79%

 سنوات 71إلى  1من  71 71%

 ـ فأكثر سنة  77  11 11%

 المجموع  711 711%
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تبعية  العينة حسب توزيع " 6"جدول
 المؤسسة اإلعالمية

 

 

 توزيع العينة حسب المؤهل العلمي" 7"جدول 

 المؤهل العلمي  التكرار النسبة
 (ماجستير و دكتوراه )مؤهل عال 6 6%

 بكالوريوس 72 % 72

 ليسانس 71 71%

 دبلوم عال   71 71%

 ثانوي أو ما يعادله 76 76%

 أقل من ثانوي 9 9%

 المجموع 711 711%

 

 العينة حسب العمرتوزيع " 8"جدول 

 الفئة العمرية  التكرار النسبة 
6% 6 79-71 

71% 71 71-31 

72% 72 37-31 

77% 77 36-17 

72% 72 17-11 

77% 77 12-13 

9% 9 11-19 

 المجموع 711 711%

 

 :التعليق على عينة الدراسة 

لة المطروحة في للوقوف على طبيعة وسمات وخصائص المبحوثين الذين قدموا إجابات عن األسئ
االستبيان توجب النظر إلى مجموعة من المتغيرات التي قد تضيف إلى إجاباتهم تفاصيل ترتبط بنوع 

ون بها، وعلى هذا األساس سمالمتغير وهذا يساعدنا في معرفة مدى تأثر آرائهم ببعض الخصائص التي يت
 :يمكن حصر مالحظاتنا ضمن هذا السياق في مجموعة من النقاط 

 تبعية المؤسسة التكرار  النسبة 
 تابعة للدولة  16 16%

 خاصة 71 71%

 لم يذكر  71 71%

 المجموع 711 711%
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 كن نسبة مشاركة اإلعالميات في الدراسة متوازنة من حيث الحجم مع نسبة مشاركة اإلعالميين غير لم ت
عيشها تمن اإلناث هي أيضاً نسبة ليست بالمتدنية في ظل الظروف التي % 82أننا نعتبر أن مشاركة 

 .ليبيا وفي ظل عدم انتظام عمل قطاع اإلعالم بالشكل المطلوب
 االستمارات التي ُملئت من المبحوثين في المدن القريبة من مكان إجراء  الحصول على عدد أكبر من

 . الدراسة، حيث صعوبة المواصالت واالتصاالت جعلت من مشاركة بعض المدن أقل من غيرها
  داخل (إعالميون ، فنيون ، إداريون، متعاونون ) وجود تنوع إيجابي يتمثل في مشاركة فئات متعددة

في اإلدالء بالمعلومات المتعلقة بالدراسة، وهذا بالطبع يقدم صورة متكاملة لألداء المؤسسات اإلعالمية 
رفع من فرص الحصول على نتائج ين حيث المعلومات المتحصل عليها وعطي زخماً مهماً للدراسة ميو

 . لقضايا التي تخص أخالقيات المهنةا تفسيرأكثر فاعليه في 
 وباقي % 82إلعالم والمشاركين في الدراسة لم تتجاوز على الرغم من أن نسبة المتخصصين في ا

المشاركين من تخصصات أخرى، إال أن ذلك قد يكون عنصر قوة في العمل اإلعالمي، وهذا بالطبع 
ميزة يمتاز بها قطاع اإلعالم حيث له القدرة على استقطاب عناصر من خارج التخصص، ولكن ينبغي 

صر لضمان تحقيق الوصول إلى االستفادة االيجابية القصوى التنبيه إلى الضرورة تأهيل هذه العنا
 . والحفاظ على المهنية التي هي العامل األساسي في العمل اإلعالمي

 من % 27خبرة جيدة في العمل اإلعالمي وذلك بنسبة بأن لها العينة أفراد  تشير غالبية إجابات
إال أن مستوى  لة ضمن أفراد العينةالقلي من ذوي الخبرة% 82المشاركين ، وعلى الرغم من وجود 

 .حماس هؤالء يمثل دافع قوي لهم لصقل مواهبهم وزيادة فرص تأهيلهم على نحو جيد 
 ن في المؤسسات اإلعالمية التابعة للدولة، وتعتبر نسبة ينيتمثلت أعلى نسبة مشاركه من اإلعالميين المع

شر جيد الستعداد هذا القطاع المهم في خاصة مؤ إعالميةمن المشاركين والعاملين في مؤسسات % 82
بين القطاعين العام ) المطلوب في المشهد اإلعالمي الليبي  توازنالمساهمة بالرقي بالمهنة وإحداث ال

 ةاء المتنوعلآلرالبعيد ثقافة التعددية الفكرية والتداول الصحي  المدىبالشكل الذي يرسخ على ( والخاص
 .والمختلفة داخل المجتمع الليبي

  ارتفاع نسبة المؤهلين علمياً في العمل اإلعالمي بحسب المشاركين في الدراسة، وهذا بالطبع سيكون
 .مهمة التأهيل المهني لهم وتسهيل عامالً مهماً في إنجاح

 تقريباً وهذا مؤشر جيد سيكون له أثر إيجابي على نواحي % 05نسبة المشاركين من الشباب  بلغت
 : منها متعددة في العمل اإلعالمي

 سهولة التأهيل. 

 التعامل مع أساليب وتقنيات حديثة في العمل اإلعالمي. 

 خوض مهام ووظائف صعبة وشاقة في العمل اإلعالمي. 

 القيادات الشابة االستفادة من. 

 الخبرات قحتال تواصل األجيال اإلعالمية و. 

 اإلطار النظري املورجه للرراسة
مجموعة من القضايا المهمة في مجال اإلعالم وهي قضايا ألخالقيات العمل اإلعالمي صلة وثيقة ب

تؤثر بشكل كبير على مستوى االلتزام بهذه األخالقيات، فأخالقيات العمل اإلعالمي في شكلها النهائي في أية 
مؤسسة هي انعكاس للقناعات السياسية والتنظيمية والمعرفية وبموقف وسائل اإلعالم والنظام الذي توجد فيه 

صلها ووفق هذا الطرح يمكننا الحديث عن بعض القضايا التي ال يمكن ف, حرية الرأي والتعبير من قضية
 :وهي  عن أخالقيات العمل اإلعالمي
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 قيات المهنية باالحتكار الحكوميتأثر األخال 

خاصة في الدول العربية طبعها بصورة سلبية في الذاكرة الثقافية , إن تبعية وسائل اإلعالم للحكومة
شعوب هذه الدول حيث التقليل من شأن اإلعالم أمر يسهل مالحظته دون عنا فتبعية وسائل اإلعالم لدى 

انسياقها وراء مطالب م وحصولها على ميزانيات ضعيفة وللسلطة التنفيذية المتمثلة في وزارات اإلعال
 .ليل من شأنهاهي من أهم مظاهر التق ( 13 – 7116األصفر محمد )  سياسية وضعف وظيفتها التثقيفية

وقد يكون السبب في عدم االلتفاف إلى زيادة مستوى التكوين المهني للعاملين في مجال اإلعالم هو 
امتداد لمشكلة عدم االهتمام به، ولهذا بالطبع أثره في مقدرة الكوادر البشرية في اإلعالم على مواكبة 

 .التطورات التقنية في هذا المجال

ر اإليديولوجية السياسية للنظام الحاكم في المضامين التي تقدمها ييسمح بتأثإن هذا الشكل من التبعية 

أحمد  جمال  )ر دراسة  و تشي (921 – 7111الجمال راسم )  وسائل اإلعالم لتتفق األخيرة مع أيديولوجيتها

ايا التي إلى أن األيديولوجية المهيمنة في المجتمع توجه وسائل اإلعالم في معالجتها للقض( 772 - 7111

 .تطرحها وتحدد المنظور الذي تستخدمه في طرح هذه القضايا

التي تدعمها  البرامجولهذا التأثير بالطبع عالقة بتمويل الحكومة لنشاط وسائل اإلعالم حيث تحظى 
الحكومة باهتمام أكبر من البرامج األخرى، وأثر ذلك حتى على اإلنتاج اإلعالمي المحلي بتناوله قضايا 

وهذا لم يعط الكتاب والمبدعين الحرية الكافية مما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة في ... محددةسياسية 
  ( 213و  262 - 7111الربيعي على )  .وصرف المواطن لمتابعة وسائل إعالمية أخرى... وسائل اإلعالم

ث اللجؤ للتعتيم إن احتكار الحكومات لوسائل اإلعالم جعلها تعاني العديد من المشكالت األخالقية حي
 – 7111قاجة أحمد )  .وإخفاء المعلومات و اإلصرار على تقديم الصورة التي تريدها الحكومة عن ذاتها

7113 ) 

 حتكاراإلعالم الخاص واال 

تمارس هذه الوسائل احتكارها بسبب عامل الملكية والتمويل، فعلى الرغم من انخفاض تأثير السلطة 
امينها تتأثر بأشكال أخرى من الممارسات، فحرص هذه الوسائل على توفير إال أن مض, في اإلعالم الخاص

األموال والمعلنين األمر الذي حد  ألطماع أصحاب رؤوس مصادر مالية لتمويل نشاطها جعلها تقع فريسة
من استقالليتها في عملية نقل مضامينها، وسبب ذلك أن تقوم هذه الوسائل بنقل مضامين وقيم وأفكار ال 

وتصبح هذه  ( 771 – 7117الفراجي كريم )  م مع الواقع االجتماعي واالقتصادي والثقافي للمجتمعتنسج

المشكلة مضاعفة عندما تقوم القنوات الوافدة ببث مثل هذه المضامين حيث يمكنها إحداث اآلثار السلبية 
 :التالية 

 اً متماثلة هي التي يتابعها المواطن إشاعة القيم االستهالكية والقضاء على التنوع الثقافي لفرضها أنماط
 .باستمرار

 7111البكري إياد )  .الترويج للعنف و الوحشية والجنس بشكل يفقد المتلقي المقدرة على التكيف مع الواقع 

 ( 716و  719 –
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إن الدعوة للتوسع في هذا النوع من اإلعالم في ليبيا يجب أن يكون مدروساً حتى ال نقع في مثل 
ر األخالقية وال تنحرف هذه الوسائل بشكل مقصود أو غير مقصود عن مسؤوليتها االجتماعية هذه المحاذي

 :في نقطتينما يشير إليه إياد البكري تجاه المواطن الليبي، ولعل مبعث هذه الخشية هي 

االجتماعية جعلها تتجه للترفيه السهل دون النظر للقيم األخالقية وي لهذه القنوات يإن الطابع التجار:  أولهما
تقديمها عبر اإلعالن لسلع وخدمات ال تتناسب مع قيم المجتمع فتخلق نوعاً من الخلل :  وثانيها. التي تقدمها

 ( 29 - 7117إياد شاكر البكري ) .القيمي والشعور باإلحباط

وهذه الوسائل والقنوات التجارية تقدم القيم كنماذج غير مقبولة في مجتمعنا سواء من الناحية 
جتماعية أو الدينية حيث يقوم الشباب بتقليدها وهذا يربك رجال التربية والدين واإلعالم ويضيف إلى اال

  ( 712 – 712 – 7111الدليمي عبد الرزاق )  .أعبائهم أعباء إضافية

 مام بالتكوين المهني لإلعالميينضعف االهت 

اره مجاالً يمثل عنصر للعمل في حقل اإلعالم باعتبالمنخرطين من خارج التخصص تحمس إن 
لممارسة هذه المهنة؛ فاألمر يتجاوز مجرد الحماس إلى ضرورة  يملكون الكفاءةإغراء ال يكفي للحكم بأنهم 

ي، وهذه المعرفة بكل معرفة الممارس لمهنة اإلعالم باألصول والقواعد األخالقية التي تحكم العمل الحرف
ها بهذه الناحية يعكس توجهها إلى تنظيم العمل وفق قواعد ولية المؤسسة اإلعالمية فاهتمامتأكيد هي مسؤ
فمثل هذا التوجه يظهر في التشريعات و مواثيق العمل اإلعالمي وذلك لضمان مصلحة " مهنية وأخالقية 

كما أن تطوير أداء وسائل اإلعالم يعتمد على ... المجتمع ولضمان فاعلية وسائل اإلعالم واحترام الجمهور
الحلواني )  .ن وإيمانهم بأخالقيات المهنة كضرورة لتحقيق الحرية والنزاهة والمسؤوليةوعي اإلعالميي

7116 – 71 – 77 ) 

ومن المهم جداً أن تنتبه المؤسسات اإلعالمية إلى أساليب إداراتها و تنظيمها ألعمالها؛ ألن ذلك 
تحريرية، تها الااستقاللية سياسيؤثر بشكل كبير على األداء المهني لكوادرها اإلعالمية وعلى احتفاظها ب

إلى مسالة خطيرة بهذا الخصوص وهي أن التراجع في برامج ( 7713 – 7111 عبد الجواد ربيع)ويشير 

التدريب أثر على استخدام التقنية وإدارة العمل الصحفي في المؤسسات الصحفية؛ األمر الذي يدفعنا لحث 
مشكلة ووضع إستراتجيات لمعالجتها في مؤسساتنا اإلعالمية المؤسسات اإلعالمية على االنتباه لمثل هذه ال

 .الليبية على وجه الخصوص

 :بعض مظاهر ضعف األداء المهني لإلعالميين في النقاط التالية محمد األصفر كما يرصد 

  شيوع التعامل باللهجة العامية بشكل يؤدي إلى تشويه اللغة العربية الفصحى ويدخل بدائل غير ذات
 .تعامل اليوميمستوى لل

 إدخال العديد من المفردات األجنبية في االستعمال اليومي. 

 عدم مقدرة الكوادر البشرية على التعامل مع المعدات و التقنية الحديثة. 

  عجز قيادات المؤسسات اإلعالمية على فهم القواعد واألسس العلمية التي تفرضها طبيعة كل وسيلة
 (  761 – 719 – 7116محمد األصفر ) .إعالمية
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  حرية اإلعالم والقيود األخالقية 

يتطلب الحديث عن حرية اإلعالم طرح جملة من المفاهيم األخالقية التي تبرز عند ممارستنا لحرية  
المحيط  وأالسياق  بحسبيكون مرضياً قد تضعها في إطار  بقدر ماوهي مفاهيم ال تقيد هذه الحرية , التعبير

ولعل من بين أقوى وأبرز هذه المفاهيم تلك التي تتصل بالمسؤولية والهوية , ريةالذي تمارس فيه هذه الح
 .والخصوصية والعدالة

, إن االنتقادات الموجهة إلى التلفزيون التجاري والمتمثلة في تدخل الحكومات في مضامينها 
)  ,ت اقتصادية ضخمةوتحولها إلى شركا, وانشغالها بالوظيفة الترفيهية, واعتمادها على تمويل اإلعالنات

وارتباط وسائل اإلعالم بإيديولوجيات وسياسات , وممارسة االحتكار(  67- 12 – 7117فلحي محمد 

هو ما أدى إلى ارتفاع األصوات الداعية إلى تعميق مفهوم المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم , مالكيها

 ( 771 – 7111عبد العزيز عبد العزيز )  .لالرتقاء بواجباتها المهنية واألخالقية في المجتمع

إن تقديم مثل هذه االنتقادات من باب مراعاة وسائل اإلعالم لمصالح المجتمع ال يجب أن يوصف  
بأنه محاولة لتقييد حرية التعبير؛ فمن المنطقي والمفيد استخدام وسائل اإلعالم لصالح تحقيق أهداف مجتمعية 

وطالما أنها توجد داخل مجتمع تهتم به وقد تمول من أمواله بشكل أو  طالما أن لها هذا القدر من التأثير
خاصة وأنها قد , وهذا يجعل من مسألة توجيه رسالة هذه الوسائل لخدمة مجتمعها أمر له مبرر قوي, بآخر

صياغة أنماط التفكير والسلوك والتفاعل وتشكيل العالقات االجتماعية وتأثيرها على عادات "تساهم في 
وهي بذلك تعد مكوناً حتمياً للبناء االجتماعي الذي ال غنى للمجتمع , يد وثقافة وقيم واتجاهات المجتمعوتقال

 ( 17 – 33 – 7117الدليمي حميد )  ".المعاصر عن االستمرار بدونه

إن المبالغة في نقل وتغطية موضوعات ترفيهية أو مثيرة يؤدي إلى آثار تجعل وسائل اإلعالم  
ا المأمول منها؛ فبدالً من أن تخدم هذه الوسائل المجتمع تقوم بإحداث نتائج سلبية خاصة تنحرف عن دوره

على فئة األطفال وهذه النتائج قد تتمحور حول بلورة انطباعات غير موضوعية عن األحداث واألشخاص 
والثقافة  وتغذي السلوك االستهالكي وتحد من فرص التفاعل االجتماعي وتزيد الهوة بين ثقافة األطفال

  ( 711 – 731 – 7996الهيثي هادي )  .االجتماعية

ومن المسائل المهمة لتنظيم حرية اإلعالم الخاص هو معرفة المالك الحقيقي لهذه الوسائل للوصول  
ألن هذا األمر قد يرتبط برغبة المالك , هوية مالكهاإخفاء ب محولة القيام ها منإلى شفافية الملكية ومنع

(  732 – 7996الهيثي هادي )  سسة اإلعالمية الخاصة في تحقيق مصالح وأغراض شخصيةالحقيقي للمؤ

لذا فإن الحد من مثل هذه الممارسات ال يعتبر بأي حال من األحوال تقييداً لحرية اإلعالم بل هو عمل ينسجم 
 . عالميةمع مطلب المسؤولية االجتماعية التي يجب أخذها في االعتبار عند تنظيم عمل الوسائل اإل

كما ال يجب النظر إلى أن ممارسة أي دور إشرافي على وسائل اإلعالم في إطار من المسؤولية 
االجتماعية طبعاً، على أنه سيأتي بنتائج سلبية؛ فوسائل اإلعالم عندما يوفر لها مناخ للعمل بشكل مستقل 

ات اإلصالح والتغيير في المجتمع وذلك من تستطيع أن تؤدي وظيفتها الرقابية أو النقدية لصالح الدفع بعملي
منظومة حقوق اإلنسان السياسية ومساندة التعددية والعمل الحزبي والضغط "خالل دفاع هذه الوسائل عن 

 ".المستمر من أجل مكافحة الفساد وإهدار المال العام وإصالح منظومة التعليم وتطوير المؤسسات المختلفة
 ( 67 – 7119غاي محمد ) 
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  أخالقيات العمل اإلعالمي ودعم األمن اجملتمعي: ومناقشة النتائج عرض 
 

البد من توضيح فرضية مهمة جداً تستند إليها هذه الدراسة، حيث إننا نفترض أن تطوير وتحسين 
األداء المهني للوسائل اإلعالمية واإلعالميين يعد عامالً مهماً في تحقيق االستقرار االجتماعي من خالل 

يجابية ورفع الروح المعنوية للمواطنين اإلم الوطنية والترويج للثقافات والعادات والتقاليد دعم القي
نبذ الفرقة والعصبية والدعوة والتحريض للكراهية مساعدتهم لومساعدتهم على التكيف مع البيئة المحيطة و

عالميين وتعد مدخالً مناسباً األخالقيات المهنية التي تحكم عمل اإل التركيز علىوالعنف وهذا بالطبع يتطلب 
  .وجديراً باالهتمام في تحقيق الغايات السابقة

وتأسيساً على ما سبق فإننا نطرح موضوع تطوير أخالقيات مهنة اإلعالم كمدخل لدعم األمن 
  :المجتمعي معتمدين على نتائج البحث الميداني وذلك وفقاً المحاور التالية 

 .لتقنين أخالقيات مهنة اإلعالمءات التي تمهد لإلجراالمبحوثين نظرة  : أوالا 

سس عليها مهنة اإلعالم ويمثل العنصر البشري ؤيهدف هذا المحور إلى توضيح األرضية التي ست 
من أجل الوصول باإلعالم إلى االستخدام الذي يحقق فرضية دعمه لألمن المجتمعي فأهم ركيزة بها، لذا 
اإلعالمية للمضي قدماً نحو هذا المسعى، وهذا المحور يوضح استعداد الكوادر مدى توجب النظر في 

 إجراءات ةالتركيز على ثالث أظهرتوالتي  اإلعالمية األساسية آلراء هذه الكوادروالتوجهات المعالم 
 :رئيسية وهي 

 أيهما أوالا ؟ ,الدستور/ـ الميثاق المهني أ

عتقاد لديهم بأن مهمة إصدار ميثاق مهني نالحظ توجهاً كبيراً في اال المبحوثينبالنظر إلى إجابات 
وهي نسبة عالية جداً، % 27يجب أن تسبق مرحلة وضع الدستور وتصل نسبة من يتبنى هذا الرأي إلى 

 .نظرنا يشير إلى فهم واضح لألولويات الواجب البدء بها للتأسيس إلعالم هادف وجهة من جيدهي مؤشر و

ما يدعمها من الناحية المهنية  لهاإلعالم وجهة نظر مهني لالالشرف إن البدء بصياغة ميثاق 
 :وذلك على النحو التالي  ,والمنطقية

  إن البدء بصياغة الميثاق المهني توضح النقاط الواجب االلتزام بها واألفكار والمبادئ األساسية للمهنة
لتي اتفق عليها هذه المبادئ ا هنيبشكل عام وهذا األمر يساعد بشكل كبير من يضع الدستور على تضم

تضمن سالمة االلتزام بالمبادئ التي  ية، وبذلك فإن الميثاق يعد خطوة استباقوعدم إغفالهااإلعالميون 
 .يرغب اإلعالميون أن تكون متضمنة في دستور الدولة

  ال  قد توجه الداعي لالنتظار حتى يصاغ الدستور سيواجه خطر وضع دستورالمن ناحية أخرى إن
وهنا يكون األمر قد فات، باإلضافة إلى كون  ا من يتبنى هذه الدعوةيؤمن به التيالمبادئ  يتضمن

 واالتكالمن فرص المشاركة في بناء الدولة  لإلعالمييناالنتظار يعد أمراً سلبياً من حيث كونه حرمان 
هم مسؤولية كل األطراف انطالقاً من تخصصات ة ُيعدفبناء الدول ,على الغير في إنجاز هذه المهمة

 .المتنوعة
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 النقابة ، العالقة التكاملية/ب ـ الميثاق المهني

نقابة وميثاق الشرف المهني : هما هامين من مصادر الضبط الذاتي في اإلعالم مصدرين 
ام أمان يضمن وضع ضوابط للعمل المهني صماإلعالميين أو الصحفيين، فهما ترمومتر داخلي يعمل ك

من % 22النتائج إلى أن نسبة ر ة لصالح المهنة واإلعالميين، وتشيويراقب ويطور الممارسات المهني
وضع ميثاق مهني لإلعالم قبل تكوين نقابة اإلعالميين ومن وجهة نظرنا أنه  ضرورةيرون  المبحوثين

 : ةالتالي جيمكن دعم وجهة النظر هذه بالحج

 صياغة ميثاق مهني  ة يتطلب اإلسراع فينخفضوجود عناصر إعالمية غير متخصصة وذات مهنية م
 .المجتمع الليبي تمس أمن واستقراريضمن عدم ارتكاب هذه العناصر ألخطاء قد يكون لها أضرار 

  ًب المتلقي الليبي لمتابعة وسائل اإلعالم الوطنيةذلج مهماً  الرفع من األداء المهني يعد عامال. 

  يتاح للنقابة فيما بعد اإلشراف على البد من معرفة الحقوق والواجبات أوالً أثناء ممارسة المهنة حتى
 .ضمان هذه الحقوق وااللتزام بالواجبات

 على المدى البعيد حيث سيعتمد اإلعالميون  لحرية التعبير االلتزام بالميثاق المهني يرسخ لثقافة جديدة
على  واتعود قد واكانبذلك عن استخدام معايير أخرى  ونللحكم على األداء ويبتعد على الميثاق معياراً 

 .ال تصب في صالح مهنة اإلعالم بأي حال من األحوال وهياستخدامها في الفترة السابقة 

 ؟ج ـ من المعني بصياغة الميثاق

 ؛إن إجابة هذا السؤال يمكن استخدامها في الحكم على النظام اإلعالمي الموجود في بيئة معينة
 يطر على هذا القطاع وتستخدمه في تمرير توجهاتهاتعني الكثير إذا أنها تحدد األطراف التي تس هنا اإلجابةف

  .وتحقيق مصالحها

المبادئ ب ملتزماً وعلى هذا األساس فإنه من صالح اإلعالميين أن يكون المضمون اإلعالمي 
المبادئ مصلحة كل  هبها أثناء تغطيتهم لألحداث، ويجب أن يضمن االلتزام بهذ يؤمنوناألخالقية التي 

ن تستفيد من خدمات وسائل اإلعالم، ويبدو أن المشاركين في الدراسة يدركون هذا األطراف التي يجب أ
منهم بأن اإلعالميين هم المعنيون بصياغة ميثاق الشرف المهني وليست % 36األمر جيداً حيث يشير 

في صياغة الميثاق، ولكن المهم في  االثنان معاً ترى باشتراك % 67الجهات الحكومية مع وجود نسبة 
مر إن إعطاء اإلعالميين الحق في صياغة ميثاق مهني سيضمن قدراً كبيراً من االستقاللية في العمل األ

اإلعالمي وهذا سيعمل على خدمة حق مهم من حقوق المواطن الليبي وهو الحق في المعرفة، وهذا الحق 
لتي قد تأخذه يميناً االنجرار وراء الشائعات ا عنيضمن بكل تأكيد توضيح األمور للرأي العام وإبعاده 

 .وشماالً بشكل يؤثر على العالقات االجتماعية و األمن االجتماعي واستقرارهما

 .كداعم لألمن المجتمعي اإلعالم أخالقيات مهنةلاللتزام بالنظرة :  ثانياا 

في العمل  التي تثار األخالقيةوالقواعد  مجموعة من المبادئ مناقشةيهدف هذا المحور إلى 
لها حيث حو المبحوثينالتي تؤثر على األمن المجتمعي، لذا سعت هذه الدراسة إلى معرفة رأي اإلعالمي و

أن االلتزام بأخالقيات المهنة سيدعم األمن  ةفرضي واتفاقهم معمستوى ميولهم  الواردة ستوضح اآلراء
حقق األمن تلغاية  للوصول ويمكن توضيح المبادئ األخالقية في مهنة اإلعالم والتي تعد مدخالً  .المجتمعي
  :في جملة من النقاط وهي  يالمجتمع
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 لحريات األساسيةا مبدأ احترام أ ـ النظرة إلى

الستقصاء أراء المبحوثين حول هذا المبدأ تم طرح مجموعة من األسئلة تعكس مفهوم الحريات  
 :األساسية أثناء ممارسة مهنة اإلعالم وهي 

 أ احترام الحريات األساسيةيوضح مؤشرات االلتزام بمبد" 9"جدول 

 النسبة المئوية مؤشرات مبدأ احترام الحريات األساسية

 %12 حرية الوصول للمعلومات ونشرها بعيداً عن أية ضغوطات خارجة عن القوانين المعمول بها

أي تدخل خارج عن القانون في مضامين وسائل اإلعالم بهدف التأثير على ممارسة اإلعالميين رفض 
 .م أو تعبيرهم عن رأيهملمهنته

91% 

 %93 .حرية التفكير و التعبير هما حق مكفول للجميع بشرط عدم تجاوز حريات اآلخرين

 %91 .رفض أية ممارسة للتعتيم أو التشويه المواد اإلعالمية

 %91 .احترام الحقيقة وحق الجمهور في الوصول إليها في ممارسة مهنة اإلعالم

 %97 .الذين يتعرضون لضغوطات أو اعتداءات بسبب ممارستهم لحرية التعبيرضرورة دعم اإلعالميين 

ضرورة  احترام األديان والعقائد والشرائع بما ال يتناقض مع حرية التفكير والتعبير واإلبداع والقوانين 
 .السائدة

97% 

 

ترام الحريات نجد نسبة عالية جداً منهم تؤيد مبدأ اح المبحوثينمن خالل اإلجابات التي قدمها 
األساسية أثناء ممارسة مهنة اإلعالم ويبدو أن هذا التأييد مقترن إيجابياً بإحساسهم بالمسؤولية االجتماعية 

لتوجه اإلعالميين لتحقيق نوع  مهماً  كسياق وإطار لممارسة هذه الحريات األساسية، وهذا بالطبع يعد مؤشراً 
مكوناته الثقافية واالجتماعية ومع والحفاظ على تركيبته من التوازن بين مفهوم الحرية واستقرار المجت

تحقق لولية االجتماعية ؤالحرية والمهنية في إطار من المس اوفق هذه الرؤية يمكن أن يقدم مفهوم .والمعرفية
 .التوازن المطلوب بينهما دون طغيان أحدهما على األخر

 المسؤولية المهنية مبدأ ب ـ النظرة إلى

وعة من المسؤوليات التي تم طرحها على المبحوثين والتي يمكن استخدامها يمكن تحديد مجم
ويمكن  ،على مدى التزامهم بعدم إحداث المضامين اإلعالمية ألضرار في المجتمع الليبي دالة كمؤشرات

التي يجب أن تأخذها الوسائل اإلعالمية في االعتبار بحسب آراء المبحوثين  المسؤولياتالحديث عن هذه 
  :يعرضها الجدول التالي  كما

 المسؤولية المهنية وفق آراء المبحوثينمبدأ  مؤشراتيوضح  "01" جدول

 جوانب ومظاهر المسؤولية المهنية  النسبة المئوية 

 الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم اإلسالمية 96%

 الحفاظ على سرية مصادر األخبار إذا ما طلبوا هم ذلك 29%

 اب واألخالق العامة السائدة في المجتمع وعدم التعرض لها بالقدحاحترام اآلد 96%

 تجنب نشر كل ما من شأنه إثارة الكراهية والفتن والتحريض على العنف والجريمة 97%

تجنب كل نشاط أو منصب قد يؤدي إلى اإلخالل باألمانة المهنية ومسؤولية المؤسسة اإلعالمية تجاه  91%
 ر واإلذاعة الجمهور عما تقدمه للنش

 تسخير كل اإلمكانيات اإلعالمية لخدمة مصالح الوطن والحفاظ على تماسكه 22%
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 أحقية أي شخص أو مجموعة أو مؤسسة أو دولة في امتالك أي وسيلة إعالمية بمختلف أنواعها  711%

 ته االلتزام بعدم العمل في أية مؤسسة ال تتفق أهدافها مع استقرار الوطن ووحدته ومصلح 96%

 حدود إمكاناته في  لتزم اإلعالمي بمساعدة الفئات األشد ضعفاً في المجتمعا 93%

 يجب أن ال يعمل اإلعالمي في مؤسسات إعالمية مجهولة الملكية التمويل  93%

 

وبالنظر إلي هذه المظاهر من المسؤولية يمكن استخالص جملة من النتائج التي تحقق في مجملها 
  :مجتمعي وهي قدراً من األمن ال

 ية والعادات والتقاليد والتعايش وبالنسبة للمواطن مثل الدين واله أنها تدعو للحفاظ على قضايا جوهرية
 .من دون إثارة المشكالت بين أبناء الوطن الواحداآل

 يقدمونه من  أنها تضمن حماية مصادر المعلومات من أية أخطار قد تهدد حياتهم أو تؤثر على ما
هم من ء أكان مصدر التهديد ناتجاً عن خوفهم من معرفة هويتهم أو عن طريق استغاللمعلومات سوا

هذا بالطبع في مصلحة الجمهور الذي يضمن حصوله على معلومات  أطراف تتحكم بمصالحهم ويصب
 . غير مشوهة

 ا له أنها تشير إلى احترام الوسائل اإلعالمية لجمهورها بوضع ضوابط تضمن استفادته منها ومناصرته
 .إذا ما كان محتاجاً لذلك

 الدقة والموضوعية في العمل اإلعالميمبدأ  النظرة إلى -جـ 

بشكل إيجابي على حالة المجتمعات  في نفل األخبار والمعلوماتموضوعية الدقة والتنعكس 
لمبدأ المهني ، وإذا ما انحرفت وسائل اإلعالم عن االلتزام بهذا اناء تعاملها مع وسائل اإلعالمواستقرارها أث

 : على النحو التاليإجاباتهم  كانت ا المبدأعن هذ المبحوثينوبسؤال  ,فإن مشكالت متعددة قد تحدث

 الدقة والموضوعية وفق آراء المبحوثينمبدأ يوضح مؤشرات  " 00" جدول

 النسبة المئوية مؤشرات الدقة والموضوعية

 %21 استفاء المعلومات تأكد اإلعالمي من صحة المصادر التي يعتمد عليها في

 %91 استخدام الطرق المشروعة والصحيحة في الوصول للحقائق

 %17 تجنب الخلط بين الخبر والتعليق والرأي الشخصي

 %21 اإلسراع بتصويب المضامين اإلعالمية واالعتذار إذا ثبت عدم صحتها أو دقتها بعد نشرها

 %91 ال واأللفاظ السوقية والبذيئة والحفاظ على الذوق العامالحفاظ على الخطاب اإلعالمي خالياً من االبتذ

 %22 السعي إلي بلوغ الكمال في العمل ، في طريق الجودة واإلتقان والدقة واإلبداع

 %96 التوجهات السياسية للمتلقين في حال المواضيع ذات الصلةعن االلتزام باإلعالن 

 

حفظ المجتمع من يمكن أن ي ياإلخبار المي والسيماالعمل اإلع إن مراعاة الدقة والموضوعية في
في أمنه واستقراره، ولعل إجابات المبحوثين تشير  تداول معلومات مغلوطة أو مشوهة أو كاذبة تسبب خالالً 

لإلعالميين وتتحاشى الوقوع  اً جيد إلي نسبة مطمئنة من الرغبة في تهيئة األرضية المهنية التي تضمن أداءً 
 .المجتمع و استقرار زعزع أمنت قد في محاذير
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 :العدالة في العمل اإلعالمي  مبدأ النظرة إلى  -د 

 تنموويقصد بها تحقيق العدالة والمساواة للمتلقي المعني باستقبال المضامين اإلعالمية حتى ال 
على بداخله مشاعر السخط والضغينة نحو الوسائل اإلعالمية أو أية فئة أخرى استحوذت على هذه الميزة 

  .حساب مصلحته وحقه في استقبال مضامين تتصف بالعدالة تجاه قضيته أو موضوعه

ويمكن معرفة آراء المبحوثين حول مبدأ العدالة من خالل عرض إجاباتهم حول المؤشرات التي 
 :هذا المبدأ وهي  توضح

 

 لعدالة في العمل اإلعالمي وفق آراء المبحوثينا مبدأ يوضح مؤشرات "01" جدول

النسبة  لعدالة في العمل اإلعالمياشرات مؤ
 المئوية

لكرامة اإلنسان عرض المواد اإلعالمية التي تسيء رفض التمييز والتعصب بجميع أشكاله وعدم 
 الجماعية والفردية

92% 

 %91 الحفاظ على الحيادية والعدالة بذكر المعلومات واآلراء كلها المتعلقة بموضوع الرسالة اإلعالمية

 %91 تمييز بجميع أشكاله بين اإلعالميين في الوصول إلى مصادر المعلوماترفض ال

  

 رامة اإلنسان في العمل اإلعالمية إلى مبدأ احترام كظرهـ ـ الن

ة لعالقات صحية بين وسائل اإلعالم والمجتمع ئالتوطإلي هذا المبدأ  تحقيق يهدف السعي إلى
، وعن مظاهر هذه العالقة الصحية تم سؤال المبحوثين الموجودة به ومع الشخصيات التي تتعامل معها

  :خصوص وكانت إجاباتهم على النحو التالي الب

 وفق آراء المبحوثين احترام كرامة اإلنسانمبدأ يوضح مؤشرات  "03" جدول 

 

 نتائج العامة للدراسة ال:  ثالثاا 

  :النقاط التالية  فيمن خالل مناقشة النتائج يمكن حصر مجموعة من النتائج العامة للدراسة 

 أخالقيات مهنة اإلعالم تظهر توجههم إلى وضع ن قنيإن مجموع إجابات المبحوثين حول مسالة ت
وذلك من خالل  ياألمن المجتمعاألرضية المناسبة التي تساهم في جعل مهنة اإلعالم قادرة على تحقيق 

رغبتهم في صياغة ميثاق مهني يستخدم كمرشد لمن يضع الدستور ويقدم إطاراً وافياً للنقابة العامة 
 .لإلعالميين يمكنها االستفادة منه في صياغة نظام أساسي يضمن حقوق المهنة وااللتزام بواجباتها

 المئوية النسبة مؤشرات مبدأ احترام كرامة اإلنسان

العامة والخاصة وتؤدي إلى نشر أسرار تجنب نشر مواد إعالمية تسيء إلى خصوصية الشخصيات 
 تمس أمور شخصية عنهم أو عن أسرهم وال ترتبط بممارسة عملهم

97% 

 %91 عدم التعرض بالقذف والتشهير لألشخاص دون الحصول على أدلة قانونية قاطعة

 %91 إظهار االحترام لالئق بكرامة اإلفراد والجماعات الذين يقابلهم اإلعالمي
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 ياغة ميثاق الشرف المهني لإلعالم، وهذا لدى اإلعالميين وعي واضح بضرورة تحملهم مسؤولية ص
يقطع الطريق على أية فئة أخرى قد تستفيد من صياغته في خدمة مصالحها الشخصية، وعلى هذا فإن 

ة اإلعالميين سيكون له األثر اإليجابي على استقرار األداء المهني وتحقيق دارتعبير الميثاق المهني عن إ
 .سان بدورهما على استقرار وأمن المجتمعحالة من الرضا الوظيفي اللذان ينعك

  يدرك اإلعالميون أهمية مبدأ الحفاظ على الحريات األساسية لممارسة مهنة اإلعالم وعدم المساس بها
في إطار من المسؤولية االجتماعية وتحقيق التوازن بين مفهوم حرية التعبير واستقرار وأمن المجتمع 

 . رينوعدم االعتداء على حريات وحقوق اآلخ
 يخل بمبدأ  هناك قناعة واضحة لدى اإلعالميين بأن حرية اإلعالم  البد أن تكون مسؤولة وهذا بالطبع ال

الحرية طالما أنها تمارس في إطار من المسؤولية االجتماعية، وهذا ما الحظناه في إجابات المبحوثين 
وعدم  المعلومات ة مصادروحماي هدينوهوية المجتمع الحفاظ على الذين وافقوا بشكل كبير على 

أي  تعامل غير  ألنو باعتباره العنصر األكثر أهمية في هذه العملية المجتمع ومراعاة مصلحه ااستغالله
 .مسؤول معه سيكون له األثر السلبي على استقراره

 توخي الدقة والموضوعية في أثناء ممارسة المهنة وهذا يعبر عن قناعة ضرورة أغلب اإلعالميين  يرى
تداول أخبار مغلوطة أو كاذبة قد  تحاشي ادها أن الحفاظ على هذا المبدأ المهني يزيد من فرصمف

 .تزعزع أمن واستقرار المجتمع
 و مشاعر السخط والضغينة بين أبناء وفئات ميعتقد أغلب اإلعالميين أن بإمكان وسائل اإلعالم تحاشي ن

العدالة في رسالتها اإلعالمية من خالل عدم إثارة المجتمع وذلك عندما تلتزم الوسائل اإلعالمية بمبدأ 
 .وعدم تجاهل بعض اآلراء لصالح آراء أخرى عن غيرها ز لفئة أو مجموعةيالعصبية والتمي

 والمجتمع الموجودة به البد أن تكون عالقة صحية   ةيدرك اإلعالميون بأن العالقة بين الوسيلة اإلعالمي
م كرامة اإلنسان في المضامين التي تقدمها وذلك بعدم التعرض وذلك من خالل االلتزام بمبدأ احترا

 . اإلسرار الشخصية واالبتعاد عن القذف والتشهير بدون أدلة قاطعةو نشر الفضائح وللخصوصيات 

 التوصيات والمقترحات : رابعاا 

 أ ـ التوصيات

 ؤسسات اإلعالمية، تفعيل ميثاق الشرف المهني لإلعالم وذلك من خالل المصادقة عليه من قبل الم
وإجراء ورش عمل لتعريف العاملين بمهنة اإلعالم بقواعد وأخالقيات  والنقابة العامة لإلعالميين،

 .ممارسة مهنة اإلعالم
  وضع إجراءات واضحة تضمن عدم انتهاك المهنة أو التعدي على حقوق اإلعالميين وأيضا لمراقبة

 .وتطوير الممارسات المهنية في مجال اإلعالم
 يجب ترك الممارسات المهنية في مجال اإلعالم معتمدة على التقدير الشخصي أو على ضمائر ال 

 .العاملين في هذه المهنة
  وضع وذلك بضمان عدم تعدي الرسالة اإلعالمية على العادات والتقاليد والقيم التي يتبناها المجتمع

 .والوحدة الوطنيةجتماعي للتماسك االالداعية سياسات إعالمية تدعم المضامين اإلعالمية 
  العمل على إيصال وجهات نظر اإلعالميين المعبرة عن آرائهم في تنظيم اإلعالم الليبي بشكل مستقل عن

 .التأثيرات السياسية واالقتصادية من خالل ضمان التنوع في أشكال الملكية لوسائل اإلعالم
 تنظم عمل المؤسسات اإلعالمية سواء تكليف جهات على قمة الهرم اإلداري لقطاع اإلعالم تراقب و

 .التابعة للدولة أو التابعة للقطاع الخاص
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 ب ـ االقتراحات

 حقيقية سسةأتمثل بداية م الرئيسية التيص اقتراحات الدراسة في مجموعة من األفكار يتلخيمكن 
 :قطاع اإلعالم في ليبيا وهي ل

  الليبي وتراقب ممارساته بما يتفق مع مبدأ تفعيل المجلس األعلى لإلعالم كمؤسسة تشرف على اإلعالم
 :استقاللية اإلعالم، خاصة وأن هذا المجلس يختص بتحقيق المهام التالية 

 تطوير اإلعالم وتأكيد الهوية الوطنية والتعبير عن إرادة الشعب . 

  مراعاة مصلحة الوطن وتحقيق األمن واالستقرار السياسي واالجتماعي بتنمية الحس الوطني وروح
  .االنتماء وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته

 الدور اإلعالمي  نزاهةوية لوسائل اإلعالم ومراعاة شفافية فسمواكبة روح العصر وتأكيد القدرة التنا
 . في تناول المواد اإلعالمية وتداولها

  العام عالمي الحر من خالل االلتزام بالمصداقية وعدم تضليل الرأي اإلمناخ الالتأكيد على توفير
 . واحترام اإلنسان وكرامته

  تعزيز دور اإلعالم كسلطة رقابية على أسس االستقاللية المهنية والحرية المسؤولة في انضباطها
 .والتزامها بميثاق الشرف المهني

  ًأسبيته خالد )  .التزام اإلعالم بتنمية المواطن الليبي سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ومعرفياً و ثقافيا

 (82 –ت.ون  دوآخر
  

  تفعيل النقابة العامة لإلعالميين وذلك من خالل: 

 في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني لإلعالميين هاإسهام. 

 عن حقوق المهنة وحقوق اإلعالميين أثناء أداء رسالتهم هادفاع. 

  لمهنةاضمان التزام اإلعالميين بقواعد وآداب. 

 ميينكفالة حقوق الملكية الفكرية لإلعال. 

 الجروشي حليمة )  .من أجل إصدار تشريعات تعزز حرية اإلعالم وتقوي دور النقابة دالعمل الجا
 ( 76 – 8578وآخرون 

  تحديد مهام يؤديها اإلعالم العام تتمثل في تزويد المواطن بالمعلومات الدقيقة والموضوعية، وضمان
، وإنتاج برامج تهم كل مناطق اإليجابية والترويج للثقافات المحلية ،رالتنوع في عرض وجهات النظ

 .وثقافات الدولة
 
 وفق مجموعة من الشروط أهمها  الخاص ضرورة أن تعمل وسائل اإلعالم: 

  والحفاظ على ميراثه الثقافي والوطني المواطنخدمة مصلحة. 

 مضامين تحرض على العنف والكراهية والتفرقة العنصرية م بثهاااللتزام بعد.  

 يد عدد قليل من المالكينلتتركز في تعدد ملكية وسائل اإلعالم الخاص عدم السماح ب.  

 عدم السماح لشخص واحد بامتالك أكثر من وسيلة إعالمية في المنطقة الجغرافية نفسها. 

 عدم إخفاء المالك الحقيقي للوسيلة اإلعالمية وعدم تدخله في مضامين الوسيلة. 

 جرن والد أندرياس : انظر )  .لتجارية والسياسيةاستقاللية اإلعالم الخاص عن الضغوطات ا
 ( 8550وآخرون 
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  قطاع اإلعالم تركز على األولويات التالية لوضع خطة عمل:   

  ية والحديث عن مستقبل ليبيا وترك والوظيفة التوع التركيز علىالخطاب اإلعالمي من خالل ضبط
 .قيم الوطنية التي تزيد االنتماء للوطنباإلضافة إلي دعم ال, األشخاص في وسائل اإلعالم محاسبة

  التأهيل المهني للعاملين في مجال اإلعالم ليتعرفوا إلى أخالقيات المهنة وأساليب ممارستها
 .وتوعيتهم بدور النقابة في الدفاع عن حقوقهم

 لقطاع اإلعالم  متطورة حل المشكالت اإلدارية والمالية العالقة من خالل وضع هياكل تنظيمه
 .ن قيادات إدارية وفق معايير علمية ومهنيةوتعيي

  تحقيق التوازن اإلعالمي بحيث يتم توزيع المؤسسات اإلعالمية بشكل عادل على كل إرجاء ليبيا
 .وكذلك تغطية كل الثقافات والموضوعات واألفكار واآلراء بشكل عادل دون إقصاء أو تهميش

 ضمان لاإلعالم للسلطة التشريعية وكذلك  المساهمة في صياغة بنود الدستور لضمان تبعية قطاع
 .التنوع في ملكية وسائل اإلعالم
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